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Donker
Inderdaad, het is vroeg donker en daarom moet u extra opletten. Inbrekers vinden het heerlijk als zij
niet gezien worden. Let erop dat uw ramen en deuren altijd goed gesloten zijn. Vooral de ramen aan de
keukenkant zijn zeer kwetsbaar en zijn interessant voor inbrekers. Beveilig het raam dus goed. En
open niet zomaar de voordeur. Kijk eerst door het raam wie er voor de deur staat.
Babbeltrucs
Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen te beroven. De oplichters ogen vaak
betrouwbaar, komen aan de deur of spreken u aan op straat.
Er wordt bij u aangebeld. U doet open en voor u staat een zeer leuke, vriendelijke, nette (jonge)man of
vrouw. Hij/Zij zegt in opdracht van Eigen Haard of van de gemeente de aansluiting van uw gas of
elektriciteit te komen controleren. Of een gesprek met u te willen hebben over hulp in de
wintermaanden. Of ze vragen of hun kind bij u naar het toilet mag. Geloof er niks van! Het is een
babbeltruc.
Of er komt onverwacht op een vreemd tijdstip iemand anders van de thuiszorg, terwijl u dat niet weet.
Niet binnenlaten en eerst om een legitimatie vragen!
Ook al gaat het tegen uw gevoel in: laat NOOIT iemand binnen die u niet kent of waarvan u niet op de
hoogte bent dat die komt. En pak NOOIT uw portemonnee (op straat) om geld te wisselen. Trap er niet
in!
Toegangshekken achterpaden
Is het slot van een toegangshek kapot of constateert u andere gebreken meld dat dan alstublieft bij
Eigen Haard. U kunt dat telefonisch doen: 020-6801801. Op de hekpaal is een plaatje bevestigd
waarop het poortnummer en het bloknummer staan. Houd die nummers bij uw melding bij de hand
zodat duidelijk is om welk hek het gaat.
Pinpas
Geef nooit aan iemand uw pinpas en pincode, ook niet aan een bekende. Wilt u dat iemand contant
geld voor u pint laat diegene het gewenste bedrag dan pinnen met zijn/haar eigen pinpas. Daarna
maakt u het bedrag per overschrijving over. Zorg dat er niet veel geld op uw betaalrekening staat maar
zet wat u niet direct hoeft te gebruiken op een spaarrekening. Dan kan bij diefstal niet teveel geld van
uw rekening worden afgehaald.
Aanbieden vuilnis
Uw dagelijkse huishoudafval kunt u in een vuilniszak deponeren in een van de containers voor
Restafval in uw buurt. Grofvuil kunt u aanbieden vanaf dinsdagavond op de aangegeven plaatsen met
de bekende tegel waarop staat “Grof vuil”. Het wordt op woensdag opgehaald, soms heel vroeg. Bent
u te laat met neerzetten bewaar het grofvuil dan tot volgende week. Nooit naast de afvalcontainers
zetten.
Papier, karton, plastic en flessen s.v.p. deponeren in de daarvoor bestemde containers. Aan de
achterzijde vindt u een overzicht van wat er in de glascontainer en de container voor plastic mag.
z.o.z.

Glas inleveren?
In de glasbak mag:
• doorzichtig glas (bijvoorbeeld flessen en potten). Dit mag met kurk of deksel. Het glas hoeft
niet schoon en er mogen ook restjes in zitten.
In de glasbak mag of mogen geen:
• gloeilampen
• kristalglas
• stenen kannen en kruiken
• ovenschalen
• melkglas (ondoorzichtig wit van kleur)
• spaarlampen en TL-buizen. Dit is klein chemisch afval.
• vensterglas en spiegelglas
Als het glas niet in de glasbak past, zijn er drie mogelijkheden:
• u brengt het naar een van de Afvalpunten.
• u stopt het goed ingepakt in een vuilniszak, bij de rest van uw huisvuil
• u pakt het goed in en zet het bij het grofvuil

Plastic inleveren?
In de containers voor plastic afval mag alleen leeg verpakkingsmateriaal. Bekijk de voorbeelden
hieronder.
Plastic tassen, zakken en folies
• tassen en tasjes
• broodzakken
• zakken voor pasta en rijst
• snoepverpakkingen
• vlees- en kaasverpakkingen
• folies om folders en tijdschriften
Pakken:
• drinkpakken van vruchtsappen, water en wijn
• melk-, vla- en yoghurtverpakkingen
• soeppakken
• pastasauspakken
Flessen en flacons:
• flessen van bijvoorbeeld frisdrank, water of melk
• flacons wasmiddel, shampoo en zeep
• knijpflessen voor saus
• flessen voor olie en azijn
Kuipjes, bekers en bakjes:
• bekers van yoghurt, vla en ijs
• bakjes voor patat, salade, groente en fruit
• kuipjes voor boter, saus en broodbeleg
• bakjes en zakjes voor groenten, fruit en salade
Tubes, potjes en deksels
• tubes voor tandpasta, crème en lotion
• potjes voor gel en vitamines
• plantenpotjes
• plastic deksels van bijvoorbeeld pindakaaspotten
Dit mag niet in de containers:
• blik en metaal
• verpakkingen met inhoud
• verpakkingen van chemisch afval zoals terpentineflessen
• verpakkingen van foam, zoals vleesschaaltjes
• piepschuim
• verpakkingen met aluminiumfolie, zoals chipszakken en doordrukstrips
• andere plastic producten en gebruiksvoorwerpen, zoals speelgoed en tuinmeubilair
Weet u niet zeker wat in welke container mag? Raadpleeg dan www.scheidingswijzer.nl

